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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  

Αριθμ.  2/44268/0022 (1)
Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασί−

μων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αναδρομικά 
για το χρονικό διάστημα από 1.9.2011 έως και 15.11.2011, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ερ−
γασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεω−
τικής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός 
των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξω−
τερικής Φρούρησης αυτών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως ισχύει.

β) Tου άρθρου 5 του Ν. 4043/2012 (ΦΕΚ 25/Α΄) «Μέτρα για 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα 
κράτησης και άλλες διατάξεις».

γ) Των άρθρων 6 παρ. 4 και 20 παρ. 2 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

δ) Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων 
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις».

ε) Των άρθρων 48 και 49 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Τρο−
ποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των Ν. 1756/1988 
(ΦΕΚ 35/Α΄), Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α΄) του Ποινικού Κώδι−
κα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθη−
καν και προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225/Α΄) «Θέματα εξωτερικών φρουρών 
και άλλες διατάξεις».

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

στ) Του άρθρου 16 του Π.Δ. 215/2006 (ΦΕΚ 217/Α΄) «Κανο−
νισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτε−
ρικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

ζ) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 2 της από 29.12.1980 πράξεως 
νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατί−
ας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας 
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο του Ν. 1157/1981 
(ΦΕΚ 126/Α΄).

η) Του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 6809/22.7.1983 (ΦΕΚ 456/Β΄) κοινή απόφαση 

των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης 
«Καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν 
γένει προσωπικού των φυλακών, Σωφρονιστικών και Θερα−
πευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

3. Την υπ’ αριθμ. 30482/2.4.1984 (ΦΕΚ 200/Β΄) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης 
«Ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητικού και φυλακτικού 
προσωπικού Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών 
Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

4. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι υπη−
ρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες 
του χρόνου και για την κάλυψη των αναγκών τους απαιτεί−

27619



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27623

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΝΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. 30109 (2)

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της 
παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 7 του Ν. 4051/

2012 « Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες 
επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονείου Συνεν−
νόησης του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειο−
δότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 
209).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το από 7.6.2012 αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας περί παράτασης του χρόνου ρύθμισης αυθαιρέτων.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε;

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογη−
τικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του 
άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) έως και 14.9.2012.

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητι−
κών που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του 
άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου έως και 31.12.2012.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ

F
   Αριθμ. 67660/Β1 (3)
Επανακαθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 173) 
και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την περ. 

γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 «Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141),

β) του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε−
θνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 
Α΄ 195),

γ) του άρθρου 4 παρ. 1 εδάφιο γ΄ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄ 159),

δ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 98),

ε) Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών κ.λπ.

στ) Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Διορισμός Υπουργών».
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (συνεδρίαση 1η/10.11.2010).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
στον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Η Γ΄ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 62379/11.8.2003 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1185/Β΄/25.8.2003), όπως 
διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1929/Β΄/24.12.2003, εξυπηρετεί εκ−
παιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο 
γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής.

Στην Κλινική οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες 
μονάδες:

1. Μονάδα Νοσηλείας Παίδων (για την περίθαλψη και νο−
σηλεία βρεφών, νηπίων, παιδιών προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας και εφήβων μέχρι την ηλικία των 18 ετών).

2. Μονάδα Νοσηλείας Νεογνών (για την περίθαλψη και 
νοσηλεία τελειομήνων νεογνών που γεννιούνται στο Νο−
σοκομείο που είναι εγκατεστημένη η Κλινική).

3. Μονάδα Εντατικής θεραπείας Παίδων (ΜΕΘ Παίδων) (για 
την νοσηλεία βαρέως πασχόντων βρεφών, νηπίων, παιδιών 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας και εφήβων μέχρι την 
ηλικία των 18 ετών).

4. Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) (για την 
νοσηλεία νεογνών προώρων και πασχόντων τελειομήνων, 
που γεννιούνται στο νοσοκομείο που είναι εγκατεστημένη 
η Κλινική ή διακομίζονται μέσω ΕΚΑΒ).

5. Τακτικά Παιδιατρικά Εξωτερικά Ιατρεία.
6. Παιδιατρικά Εξωτερικά Ιατρεία Επειγόντων Περιστα−

τικών (ΤΕΠ).
7. Ερευνητικό Εργαστήριο.
8. Μονάδα Παιδο−ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και 

Σακχαρώδους Διαβήτου.
9. Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.
10. Μονάδα Παιδο−νευρολογίας.
11. Μονάδα Παρακολούθησης Παιδιών με Εγκεφαλική Πα−

ράλυση.
12. Μονάδα 24ωρης Βίντεο−Ηλεκτροεγκεφαλογραφικής 

Καταγραφής.
13. Μονάδα Παιδο−πνευμονολογίας.
14. Μονάδα Παιδο−αλλεργιολογίας.
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